trebui sã urce „la munte”, adicã la
Domnul Isus numai el singur. Faptul cã
un creºtin este super ocupat cu lucrul lui
Dumnezeu nu înseamnã nimic dacã nu
urcã „la munte”, la aer curat în fiecare zi.
ªi lumea de acum e atât de
ademenitoare, ºi atât de îmbietoare! ªi
suntem atât de ocupaþi ºi stresaþi! Dar
„… Duhul ºi Mireasa zic: „Vino!” ªi
cine aude, sã zicã: „Vino!” ªi celui ce îi
este sete, sã vinã; cine vrea, sã ia apa
vieþii fãrã platã!“ (Apocalipsa 22:17)
Când am zis noi ultima datã din toatã
inima Vino!?
Marina Pintea

azi, numai ziua de azi.
„Nu vã îngrijoraþi dar de ziua
de mâine; cãci ziua de mâine se va
îngrijora de ea însãºi. Ajunge zilei
necazul ei” (Matei 6:34). Necazurile
zilei de mâine, plus cele ale zilei de azi,
luate la un loc, sunt prea grele. Teama ºi
îngrijorarea ne fac sã fim încordaþi, sã
trãim în tensiune. Doar credinþa ne
destinde, ne relaxeazã...Doresc mult ca
Domnul sã înlocuiascã energia falsã a
fricii ºi îngrijorãrii cu adevãrata energie
care lucreazã prin dragoste. De aceea,
doresc sã pot rãmâne, în orice
împrejurare, plinã de liniºte ºi de
încredere. Sã-mi spun mereu: „în liniºte
ºi în încredere va fi tãria mea” (Isaia
30:15). În tot acest demers mã bazez pe
Încredere; credinþa mea ºi credinþa
Domnului se revarsã una în alta ºi unite,
pot înfãptui orice.
Domnul meu, cu Tine nu-mi
mai este teamã de nimic. Îþi mulþumesc
cã vei fi ºi în acest an cu mine ºi mã vei
ajuta în lupta mea cu frica ºi
îngrijorãrile. Amin.
Camelia Alexandrescu

Despre fricã ºi îngrijorãri
În India trãieºte o pasãre numitã
„Pãcat s-o faci”, care cântã cât e ziua de
lungã, chiar cu aceste cuvinte: „Pãcat so faci, pãcat s-o faci...” Se zice cã
noaptea, aceastã pasãre doarme cu
picioarele în sus, în aer, ca sã sprijine
cerul sã nu cadã! Aceastã pasãre este
campioana pesimismului ºi a
îngrijorãrii. Nu se odihneºte nici ziua,
nici noaptea - spune povestea - ºi de
aceea este subþire, sfrijitã ºi fãrã
astâmpãr. Unii dintre noi suntem ca
pasãrea aceasta (eu sunt precis!). Dar nu
suntem obligaþi sã fim aºa, iar eu doresc
sã nu mai fiu aºa. În anul acesta -2008doresc sã ajung o altã pasãre, o pasãre
care în mijlocul lumii dezlãnþuite
rãmâne liniºtitã, încredinþatã sub aripa
Domnului meu. Nu mai doresc sã adun
toate îngrijorãrile ºi toatã frica
nenumãratelor zile ºi nopþi. Se multe ori
am fost ºi sunt depãºitã de numãrul lor ºi
cu greu le mai pot face faþã la toate. În
acest an am sã încerc formula: trãieºte

ANUNÞURI:
AZI - dupã programul de dupãmasã,
întâlnire cu lucrãtorii din penitenciar.
Luni - ora 18 - ªedinþã de Comitet
Marti
- ora 9 - grup de rugãciune
- ora 18 - tineret
Miercuri - ora 18 repeþie de cor
Joi - ora 18 Serviciu de închinare
Vineri ora 18 Întâlnire cu lucrãtorii ºi
cu cei ce doresc sã creascã spiritual
-tema: Siguranþa Mântuirii(pagina din
manual 118-120)
Duminicã - ora 10, 17 - Biserica
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PROBLEMA FERICIRII
„Sã se tot creadã omul fericit în viaþã, sã se tot laude cu bucuriile pe
care ºi le face,“ (Psalmi 49:18)

E

xistã diferenþã între a te crede fericit ºi a fi fericit cu adevãrat. Este diferenþã de
asemenea între fericirea pe care ne-o producem noi ºi fericirea pe care ne-o
poate da Dumnezeu. În felul oamenilor existã mulþi fericiþi. Însã aceastã
fericire are marele cusur cã este o fericire limitatã ºi mult prea repede trecãtoare.
Genul acesta de fericire n-are consistenþã ºi pe neaºteptate se scurge amãgitor printre
degetele celor care au crezut cã vor reuºi s-o pãstreze pentru totdeauna.
Omul se fericeºte oferindu-ºi bucurii de genul lucrurilor materiale, atingând
performanþe profesionale sau academice, câºtigând anumite poziþii în societate ori
bucurându-se de atenþia ºi dragostea celor din jur. Iar dacã are sãnãtate, o familie
frumoasã ºi câþiva prieteni dragi atunci chiar crede cã a obþinut punctajul maxim al
fericirii. Însã dacã se întâmplã ca unul din aceste lucruri sã-i fie luat, omul îºi pierde
fericirea. Asta înseamnã cã dacã oricare dintre aceste lucruri: posesiunile, sãnãtatea,
diplomele, respectul, popularitatea, aprecierea, prietenii, þi s-ar lua ºi odatã cu ele þiar dispãrea ºi fericirea, înseamnã cã n-ai fost niciodatã fericit cu adevãrat.
Fericirea pe care ne-o dã Dumnezeu nu este o fericire trecãtoare tocmai
pentru cã vine de la El ºi pentru cã nu depinde de circumstanþe. Cristos când intrã în
viaþa noastrã nu face circumstanþele fericite ci ne fericeºte pe noi înºine. Fericirea
adusã de El în sufletele noastre este o fericire statornicã, ancoratã în Persoana Sa
divinã ºi nu în sentimentele noastre, nu dictatã de împrejurãri ci izvorâtã din legãtura
binecuvântatã a pãrtãºiei cu El. Cine îl alege pe Cristos, alege reþeta fericirii veºnice.
Doar cine îl are pe El ca Pãstor poate spune: „Da, fericirea ºi îndurarea mã vor însoþi
în toate zilele vieþii mele...“ (Psalmi 23:6)
Nu accepta în viaþa ta doar felul acela de bucurii trecãtoare, nu te mai amãgi,
fericindu-te singur cu lucruri care nu dureazã. Numãrã-te printre cei fericiþi pentru
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credincioºilor Lui. Ochii Sãi sunt foarte
atenþi la lucrarea de curãþire ºi
înþelepciune ºi dragostea Lui sunt
implicate în acest proces. Încercãrile lor
nu vin la întâmplare. În timp ce pleca
sora aceea, argintarul a chemat-o înapoi
ºi i-a zis cã mai are ceva de adãugat, ºi
anume cã el ºtie cã procesul de curãþire
al argintului este complet când el îºi
poate vedea faþa reflectatã în argint.
Când Domnul Cristos Îºi va
vedea chipul Lui în poporul Sãu,
lucrarea de curãþire este realizatã.
Purificarea însã, de care vorbeºte textul
nostru, nu se referã la curãþirea de
pãcate a sfinþilor. Aceasta s-a fãcut o
datã pentru totdeauna prin moartea
ispãºitoare pe crucea
Golgotei, a
Domnului Isus ºi este tot atât de eficace
pentru pãcatele din trecut, ca ºi pentru
cele din prezent ºi viitor. Cum, pentru
pãcatele viitoare? va spune cineva. Asta
încuviinþeazã libertate ºi uºurãtate în
viaþa creºtinã. Nicidecum! Când au fost
pãcatele noastre sãvârºite, în timp, în
raport cu timpul când Domnul le ispãºea
pe cruce nu era în viitor, noi nici nu
existam pe atunci. Aici este vorba de o
curãþire, nu de o spãlare a credincioºilor,
aºa cum spune apostolul Ioan la
capitolul 13: „Cine s-a scãldat n-are
trebuinþã sã-ºi spele decât picioarele, ca
sã fie curat de tot; ºi voi sunteþi curaþi,
dar nu toþi.”“ (Ioan 13:10)
Argintul cu zgurã în el este tot
argint, dar pânã nu este purificat, nu
poate fi folosit în nicio lucrare. Ce
mângâietor este gândul cã argintarul
divin stã ºi priveºte cu ochii fixaþi la
cuptor ca sã nu fie câtuºi de puþin
depãºit timpul de curãþire, pentru ca
argintul sã nu sufere pagubã.
Întoarcerea la Dumnezeu este o lucrare

totdeauna. Pentru ca acest lucru sã fie
posibil trebuie sã faci alegerea
potrivitã: „Cât pentru mine, fericirea
mea este sã mã apropii de
Dumnezeu…“ (Psalmi 73:28) Atunci
înseamnã cã pentru tine problema
fericirii este rezolvatã.
pastor Daniel Chereji
„El va ºedea, va topi ºi va curãþi
argintul; va curãþi pe fiii lui Levi, îi va
lãmuri cum se lãmureºte aurul ºi
argintul, ºi vor aduce Domnului daruri
neprihãnite.“ (Maleahi 3:3)
Niºte surori care se întâlneau
acasã sã citeascã Scriptura ºi sã
comenteze apoi subiectul citit, s-au
oprit la expresia remarcabilã de mai sus.
O sorã era de pãrere cã se referã la
influenþa sfinþitoare a harului lui
Cristos. ªi-a propus, în vederea aceasta,
sã viziteze un argintar ºi apoi sã le
comunice celorlalte surori ce va spune
el despre acest proces de curãþire.
S-a dus deci acolo ºi fãrã prea
multã introducere l-a rugat sã-i explice
procesul de rafinare al argintului. Omul,
bucuros, i-a descris totul, chiar cu
amãnunte. “Dar domnule, - l-a întrebat
ea dumneavoastrã staþi jos în timp ce
lucrarea de rafinãrie merge înainte?”
“O, da, doamnã a rãspuns argintarul.
Trebuie sã stau cu ochii ferm fixaþi
deasupra cuptorului, pentru cã dacã
timpul necesar de curãþire a trecut cu cel
mai mic grad, argintul va fi deteriorat.
Sora a vãzut dintr-o datã frumuseþea ºi
mângâierea care sunt in cuvintele: “El
va ºedea, va topi ºi va curãþi argintul...”
Domul Isus Cristos socoteºte cã este
necesar un cuptor pentru purificarea
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de moment, creºterea ºi curãþirea unui
sfânt este lucrarea unei vieþi trãite
împreunã cu Domnul nostru Isus
Cristos.
Articol cules de Ianoº Gligor

„în pustie” oferindu-i „de mâncare”. Îl
ademeneºte pe bietul credincios cu tot
felul de lucruri materiale, care de care
mai strãlucitoare, ca sã-i distragã total,
dacã se poate, atenþia de la Cristos. ªi
uneori reuºeºte, cãci cã el poate face sã
strãluceascã ºi sã fie dorit orice gunoi,
pentru cã a fost el însuºi un înger
strãlucitor. Dacã nu reuºeºte nici în
acest fel, îl duce pe „streaºina
Templului” ºi-i sugereazã sã se arunce
jos de acolo, cã doar îngerii o sã-l
pãzeascã, „ca sã nu cumva sã-ºi
loveascã piciorul de vreo piatrã”. Dacã
nici aºa nu-i poate omorî credinþa, dacã
nu-l poate ispiti cu lucrurile materiale,
va încerca sã-l facã de râs, ca sã-ºi
piardã mãrturia prin tot felul de lucruri
ºi evenimente ieftine. Apoi, în final, va
dori sã-l facã cu sila „împãrat” în
aceastã lume, despre care ºtim cã
oricum va arde. Este ca ºi cum ai fi pus
mare director la o firmã în faliment.
„Oricine ºi-ar dori sã fie împãrat” îºi
zice el. Apoi, pe cei pe care reuºeºte sã-i
ademeneascã cu aceastã ultimã
tentativã ºi cea mai agresivã de a le
nimici credinþa, îi face „împãraþi” ºi ei
devin niºte foºti creºtini, niºte apostaþi.
Biblia ne avertizeazã foarte
clar cã va veni o vreme de apostazie
înainte de sfârºit. „Dar Duhul spune
lãmurit cã, în vremurile din urmã, unii
se vor lepãda de credinþã, ca sã se
alipeascã de duhuri înºelãtoare ºi de
învãþãturile dracilor…“ (1 Timotei 4:1)
Cine se poate lepãda de credinþã? Doar
cel care a avut-o cândva nu-i aºa? Nu
poþi sã arunci la gunoi ceea ce nu ai avut
niciodatã.
Care ar fi soluþia? Isus S-a dus
la munte, numai El singur. Cred cã
fiecare credincios, tânãr sau bãtrân, ar

Comori din Evanghelia dupã Ioan
(partea I)
Citind într-o dimineaþã din
Evanghelia dupã Ioan, mi-a atras în
mod special atenþia un verset:„Isus,
fiindcã ºtia cã au de gând sã vinã sã-L ia
cu sila ca sã-L facã împãrat, S-a dus
iarãºi la munte, numai El singur.“ (Ioan
6:15) ºi, ca un film, mi s-a derulat
instantaneu prin minte toate încercãrile
prin care a trecut Mântuitorul pânã ce a
ajuns la cruce.
Diavolul, fiindcã ºtia cã EL este
Trimisul Tatãlui ca re avea sã
mântuiascã lumea pierdutã pe care el o
controla de câteva mii de ani, s-a
„agitat” tare mult sã-I nimiceascã
lucrarea. În primii ani a lucrat prin Irod,
regele de atunci al Iudeii. Acesta a
omorât toþi copiii de la vârsta de doi ani
în jos. Apoi L-a ispitit prin pustie,
sugerându-I sã facã din pietre pâini,
când a postit patru zeci de zile ºi dupã
aceea I se fãcuse foame. Apoi L-a dus
pe streaºina Templului ºi L-a îndemnat
sã se arunce jos. Dupã aceea a vrut sã-L
facã împãrat.
Am observat cã toatã aceastã
lucrare a diavolului are un fel de
corespondent în viaþa oricãrui om. La
început doreºte sã-l „omoare”… adicã
sã-i omoare acea micã fãrâmã de cuvânt
care se seamãnã la început în inima lui.
Dacã nu-i merge aºa, ºi el totuºi devine
credincios, când vine o perioadã de
secetã spiritualã în viaþa lui, îl ispiteºte
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